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W nowej siedzibie Centrum 
Kultury Wilanów będzie 
nadal kreować program 

działań w dialogu z dotychczasowy-
mi odbiorcami – dziećmi, nastolat-
kami, dorosłymi i seniorami. „Chce-
my wspierać naszych mieszkańców  
w aktywności twórczej i uczestnic-
twie w życiu kulturalnym Wilanowa 
– dzielnicy kultury i sztuki” – mówi 
dyrektor CKW Robert Woźniak.

Tutaj będą się odbywały warsztaty  
i zajęcia prowadzone przez instrukto-
rów. Jest sala spotkań muzycznych, 
zajęć plastycznych, sale taneczne, pra-
cownia multimedialna, klub malucha, 
sala spotkań seniorów i sala projekcyj-
na. Atutem jest również sala konferen-
cyjno-widowiskowa, która pomieści 

ok. 200 widzów. Oprócz stałej 
oferty edukacji artystycznej 
CKW przygotowuje cykl nadzwy-
czajnych wydarzeń: koncertów, 

prelekcji, widowisk, 
spotkań z ciekawy-
mi ludźmi. „Mamy 
nadzieję, że to nowe 
miejsce będzie two-
rzone przez samych 
mieszkańców i sta-
nie się „kulturalnym 
sercem Wilanowa” 
– dodaje Robert  
Woźniak.

Kolegiacka 
otwarta!



3   NR 7 (25) – LISTOPAD 2014   /   INFORMATOR WILANOWSKI   /

/   INWESTYCJE   /

Biblioteka Publiczna 
w Wilanowie, dzięki nowej prze-
strzeni na pewno rozwinie skrzydła. 
I pod tymi skrzydłami będzie zachę-
cać do zaczytania się w nowym księ-
gozbiorze. Nie lada gratką będzie 
literatura obcojęzyczna w orygina-
le (popularno-naukowa i piękna), 

zarówno w formie drukowanej,  
jak i audiobooków. W „Ogrodzie 
bajek” będą się odbywać spotkania 
Klubu Małego Czytelnika. Powstanie 
także osobna strefa dla młodzieży,  
z wolnym dostępem do księgozbio-
ru i miejscem do grania w popu-
larne „planszówki”. Nie zabraknie 
także spotkań z autorami i wystaw, 
będzie także możliwość korzystania 
z bezpłatnego internetu i czytelni 
czasopism. 

Wilanów zmienia się na lepsze. Ożyły mury budynku uży-
teczności publicznej przy ul. Kolegiackiej, w którym roz-
poczęło działalność Centrum Kultury Wilanów. Wkrótce 
zacznie działać tu Biblioteka Publiczna, a jeszcze w listo-
padzie do budynku wprowadzi się przychodnia zdrowia 
dla dorosłych i świetlica środowiskowa dla młodzieży.
 
Po wielu latach oczekiwania zakończyła się budowa wi-
lanowskiego Ratusza przy ul. Klimczaka. Znajdzie się 
w nim Wydział Obsługi Mieszkańców wraz z Urzędem 
Dzielnicy, Odział Straży Miejskiej, Urząd Stanu Cywilnego 
i podziemny parking. Jest tu także miejsce dla przychodni 
zdrowia dla dzieci i amfiteatralna sala widowiskowa dla 
ponad dwustu widzów.
 
Przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w kolejnych 
latach to m.in.: nowa szkoła z kompleksem boisk i na-
stępne przedszkole w Miasteczku Wilanów, wielofunkcyj-
ny budynek ze żłobkiem przy ul. Radosnej w Osiedlu Wi-
lanów, ul. Nowokabacka i ul. Branickiego łączące Wilanów 
z Ursynowem, Kolektor Zawadowski i zagospodarowanie 
nabrzeża Jeziorka Powsinkowskiego.
 
Wilanów to miejsce wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. 
Łączy w sobie setki lat tradycji z najnowszą architekturą, 
rodziny mieszkające tu od pokoleń z nowymi sąsiadami, 
rezerwaty przyrody z nowoczesną infrastrukturą. Kolejne 
inwestycje uczynią Wilanów jeszcze lepszym miejscem  
do życia. Wilanów zmienia się dla Państwa.

Ludwik Rakowski
Burmistrz Dzielnicy Wilanów

m.st. Warszawy

Wydawca:  
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. St. Kostki Potockiego 11
02-958 Warszawa
tel. 22 – 116-87-24, faks 22-642-76-43

INFORMATOR WILANOWSKI    /   Bezpłatne czasopismo Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy   /

Redakcja: 
redaktor naczelna: Elwira Wiechecka
email: informator@wilanow.pl
tel. 22-116-88-28

Projekt graficzny i skład: 
LOGOTEKA Piotr Rudź
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W połowie października na 
budowie Ratusza Wila-
nów przy ul. Klimczaka 

odbył się Dzień Otwarty. Mieszkańcy 
mogli obejrzeć wnętrze budynków  
A i B, przejść się po zielonym dzie-
dzińcu pomiędzy budynkami, zadać 
pytanie wykonawcom i burmistrzo-
wi, który oprowadzał gości po budo-
wie. Wtedy jeszcze trwała procedura 
odbiorów technicznych budynku 
Ratusza. Obecnie Ratusz jest prawie 
gotowy do przyjęcia pierwszych inte-
resantów – rozpoczęło się wyposaża-
nie budynku. Na parterze budynku A 
znajduje się Wydział Obsługi Miesz-
kańców, a na parterze budynku B  
– Urząd Stanu Cywilnego. W garażu 
podziemnym dostępnych będzie 161 
miejsc postojowych, z których ponad 
połowa przeznaczona jest dla intere-
santów urzędu. W przyszłym roku,  
w ramach przebudowy ulicy Klimcza-
ka, powstanie również zewnętrzny 
parking na kilkadziesiąt samochodów.

Zapraszamy do nowego 
Ratusza Wilanów
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Zapraszamy do nowego 
Ratusza Wilanów
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Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów

O bok Młodzieżowej Rady 
Dzielnicy Wilanów organem 
doradczym, współpracują-

cym z Zarządem Dzielnicy Wilanów 
będzie Rada Seniorów Dzielnicy Wila-
nów. Celem Rady Seniorów jest repre-
zentowanie osób starszych zamiesz-
kałych na terenie dzielnicy. Rada ma  
charakter konsultacyjny, doradczy  
i inicjatywny. Do jej zadań należy  
w szczególności:
• monitorowanie polityki senioralnej 
na poziomie Dzielnicy;
• pełnienie roli konsultacyjnej, dorad-
czej, inicjatywnej dla władz Dzielnicy 
w sprawach dotyczących seniorów  
zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
• współpraca z Warszawską Radą  
Seniorów;

W ilanowscy uczniowie 
będą zgłębiać historię Wi-
lanowa na lekcjach mu-

zealnych. Zarząd Dzielnicy Wilanów 
podpisał porozumienie z Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 

• tworzenie warunków aktywnego 
uczestnictwa seniorów w życiu spo-
łecznym oraz wspieranie i pobudza-
nie środowisk senioralnych na rzecz 
podejmowania wspólnych inicjatyw 
lokalnych;
• przyjmowanie zgło-
szeń o problemach  
i oczekiwaniach se-
niorów.

W skład Rady wej-
dzie nie więcej niż 11 
osób, w tym: dziewię- 
ciu przedstawicieli 
mieszkańców Dziel-
nicy, jeden przedsta-
wiciel Rady Dzielnicy i jeden przedsta-
wiciel Zarządu Dzielnicy. Członkiem 
Rady może zostać osoba zamieszkała 
na terenie dzielnicy, która ukończyła 
60 lat, wyróżniająca się działalnością 
na rzecz środowiska osób starszych. 

Od dwóch lat w Wilanowie funkcjo-
nuje Młodzieżowa Rada Dzielnicy 
Wilanów. 30 czerwca zakończyła się 

sprawie realizacji cyklu zajęć muzeal-
nych. Ich uczestnikami będą ucznio-
wie szkół podstawowych z terenu Wi-
lanowa. Tematyka zajęć dostosowana 
jest do potrzeb grup szkolnych i jest 
doskonałą alternatywą tradycyjnego 
zwiedzania wilanowskiej rezydencji. 
Uczniowie będą pogłębiać wiedzę 
z zakresu historii, przyrody czy ka-
ligrafii na następujących zajęciach: 
„Kaligrafia (nie)zapomniana sztuka”, 
„Mitologiczny kod Wilanowa”, „Król 
ogrodnik”, „Wilanowskie laborato-
rium przyrody”, „Obyczaje w dawnej 
Polsce”, „Wizyta u króla i królowej”, 
„Spotkanie z wydrą Robakiem”.

I kadencja Rady. 30 października 
tego roku odbyła się pierwsza sesja 
drugiej kadencji Rady. W jej skład 
wchodzą uczniowie szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych z terenu 
Wilanowa, z placówek publicznych  

i niepublicznych. Do zadań Rady 
należy m.in.: przedstawianie opinii 
w sprawach dotyczących młodzieży 
poprzez podejmowanie uchwał oraz 
stanowisk, inicjowanie i promowanie 
działań o charakterze społecznym, 
edukacyjnym, kulturalnym, sporto-
wym, rekreacyjnym, ekologicznym  
i charytatywnym.

Lekcje muzealne 
dla wilanowskiej młodzieży
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Z roku na rok wzrasta zaintere-
sowanie tym ciekawym pro-
jektem. Do Wilanowskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapi-
sanych jest obecnie już 170 Słucha-
czy, którzy w październiku rozpoczę-
li zajęcia. Semestr jesienno-zimowy 
w roku akademickim 2014/2015 po-
trwa do 16 stycznia 2015 r., a se-
mestr wiosenno-letni od 2 lutego  
do 7 czerwca 2015 r. 

W bogatym programie znalazły się: 
wykłady z różnorodnych dziedzin 
wiedzy prowadzone przez naukow-
ców, spotkania tematyczne z ludźmi 
kultury i sztuki, spacery varsavia-
nistyczne i przyrodnicze, warsztaty 
artystyczne (malarstwo, decoupa-
ge) i muzyczne (chór), wycieczki 
krajoznawcze, kursy komputerowe  
i nauki języków obcych, zajęcia re-
kreacyjne (szkoła kręgosłupa).

Wśród wykładowców są między 
innymi pracownicy: Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Muzycznego im. F. Chopina w War-
szawie, Akademii Sztuk Pięknych, 
Polskiej Akademii Nauk czy Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Gośćmi 
WUTW są także aktorzy, dziennika-
rze i pisarze.

Jednym z pierwszych prelegentów 
był aktor Daniel Olbrychski, który 
niezwykle barwnie i z wielką pasją 
opowiadał o pracy aktorskiej, przy-
taczając anegdoty z pracy na planach 
filmowych. Kolejnym gościem słu-
chaczy WUTW była aktorka Marta  
Lipińska. Spotkanie autorskie po-
prowadzi także Andrzej Wajda.

W ramach Wilanowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku działa sekcja 
wolontariatu – grupa słuchaczy, któ-
rzy  dobrowolnie, bezpłatnie i świa-
domie podejmują działania na rzecz 
innych wykraczające poza studenckie 
obowiązki. Realizują projekty, któ-

rych odbiorcami są także mieszkańcy 
naszej dzielnicy.

 Za stronę organizacyjną projektu od-
powiada Centrum Kultury Wilanów. 
Oferta Wilanowskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku skierowana jest do 
osób, które zakończyły karierę zawo-
dową lub do osób, które ukończyły  
55 lat. Celem projektu jest aktywiza-
cja osób po 50-tym roku życia, umoż-
liwienie rozwijania ich pasji i zainte-
resowań, zachęcenie do twórczego 
spędzania wolnego czasu.

Partnerem merytorycznym WUTW 
jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Ruszył kolejny semestr 
Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Kontakt: 
Centrum Kultury Wilanów
www.kulturawilanow.pl
koordynator projektu: 
Beata Jurasz, tel. 882 170 023 
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Od 1 lipca br. zarządzanie czę-
ścią obiektów sportowych  
w Wilanowie, w tym obiekta-

mi szkolnymi przejęło Centrum Spor-
tu Wilanów. Mieszkańcy już teraz po-
winni odczuć korzyści wynikające z tej 
zmiany. Jednym z pierwszych efektów 
działań CSW był remont basenu przy 
Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinow-
skiej. Kolejnym będzie modernizacja 
i wyciszenie lodowiska przy ul. Gubi-
nowskiej.

– Współpraca szkoły z Centrum Spor-
tu Wilanów układa się bardzo dobrze 

– mówi Anna Jaczewska dyrektor Ze-
społu Szkół nr 2 – Centrum Sportu 
Wilanów zabezpiecza funkcjonowanie 
obiektów, uczniowie szkoły korzysta-
ją z infrastruktury sportowej zgodnie  
z potrzebami szkoły i UKS Wilanowia.

Cel powstania Centrum to obniżenie 
kosztów obsługi technicznej obiektów 
i poprawa standardów ich funkcjono-
wania. Chodzi np. o środki czystości, 
które mogą być kupowane wspólnie 
dla kilku obiektów, czy także o zapew-
nienie stałej opieki nad obiektami 
(przeglądy techniczne, dbanie o wła-

ściwe funkcjonowanie różnych insta-
lacji), co jest ważne szczególnie w przy-
padku basenów, które muszą spełniać 
odpowiednie normy sanitarne. Szkoły 
i uczniowie korzystają z obiektów na 
takich samych zasadach, co w latach 
poprzednich,w godzinach ustalonych 
przez dyrektorów szkół.

Zapraszamy do korzystania z obiek-
tów sportowych wchodzących w skład 
 Centrum Sportu Wilanów przy ul. Gu-
binowskiej 28/30 oraz Uprawnej 9/17 .

Kontakt: 

Centrum Sportu Wilanów 
ul. Wiertnicza 26 A
02-952 Warszawa 
22 651 52 22 
www.centrumsportuwilanow.pl
csw@wilanow.pl

Kontakt z recepcją
ul. Gubinowska 28/30: 539 572 419

Kontakt w sprawach wynajmu 
obiektów CSW: 603 856 747

Zapraszamy do
Centrum Sportu Wilanów 

Do dyspozycji są:
• wielofunkcyjne hale sportowe,
• pływalnia,
• boiska: do piłki nożnej, ręcznej, 
 siatkowej i koszykowej,
• sala z lustrami o powierzchni 80 m2.
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realizacji w roku budżetowym 2016. 
Głosować będzie mógł każdy miesz-
kaniec Warszawy, drogą elektronicz-
ną, osobiście lub korespondencyjnie 
w jednym wybranym przez siebie ob-
szarze terytorialnym dzielnicy.

Zapraszamy do aktywnego udziału  
w procesie budżetu partycypacyjnego 
dla Wilanowa na 2016 rok!

W Wilanowie powstały dwie 
nowe stacje miejskiego 
systemu rowerowego Ve- 

turilo. Jednoślady można już wypo-
życzać przy rondzie na skrzyżowaniu 
ul. Vogla i ul. Sytej na Zawadach oraz 
przy skrzyżowaniu al. Rzeczypo-
spolitej i Branickiego w Miasteczku 
Wilanów. Obecnie sieć Veturilo na 

terenie Wilanowa liczy 6 stacji. Od 
września działają stacje przy skrzy-
żowaniach: al. Wilanowskiej i Jana 
III Sobieskiego oraz ulicy Branickiego  
i Przyczółkowej. W poprzednich la-
tach stacje Veturilo zostały ustawio-
ne przy skrzyżowaniach: ul. Hlonda  
z al. Rzeczypospolitej oraz ul. Przyczół-
kowej z al. Wilanowską.

R ozpoczyna się proces budże-
tu partycypacyjnego na 2016 
rok. Pierwszym etapem prac 

było powołanie Zespołu ds. budże-
tu partycypacyjnego w Wilanowie. 
W jego skład weszli przedstawiciele 
mieszkańców, organizacji pozarządo-
wych, Rady Dzielnicy i urzędnicy. Ich 
zadaniem będzie wypracowywanie 
szczegółowych zasad budżetu party-
cypacyjnego w naszej Dzielnicy, mo-
nitorowanie i wspieranie przebiegu 
budżetu. To na podstawie ustaleń 
Zespołu podjęte zostaną decyzje do-
tyczące m.in. ewentualnego podzia-
łu Dzielnicy na mniejsze obszary 
terytorialne, podziału ogólnej kwo-
ty dostępnej w Dzielnicy pomiędzy  
ww. obszary, czy ewentualnego usta-
lenia górnych limitów kosztów reali-
zacji jednego projektu.

Przyjmowanie projektów będzie 
trwało od 17 stycznia 2015 r. do  
17 lutego 2015 r.

Istotną zmianą będzie przeprowa-
dzanie weryfikacji projektów dwu-
stopniowo. W pierwszej kolejności 
wszystkie zgłoszone projekty zostaną 
ocenione pod kątem podstawowych 

kryteriów, takich jak np. prawidłowe 
wypełnienie formularza zgłoszenio-
wego. Każdy projektodawca będzie 
miał wówczas możliwość poprawie-
nia swojego projektu. Zanim odbę-
dzie się weryfikacja szczegółowa, 
projekty zostaną przedstawione 
wszystkim mieszkańcom. Na pod-
stawie przeprowadzonych dyskusji 
każdy projektodawca będzie mógł 
udoskonalić złożony przez siebie 
projekt jeszcze zanim zostanie on 
poddany weryfikacji szczegółowej. 
Do tego etapu zostanie skierowanych 
50 projektów z danego obszaru tery-
torialnego, wybranych przez samych 
projektodawców. W odróżnieniu od 
ubiegłej edycji budżetu partycypacyj-
nego ewentualne braki stwierdzone 
podczas weryfikacji szczegółowej nie 
będą stanowiły bezpośredniej pod-
stawy do odrzucenia projektu. Będą 
one natomiast mogły zostać usunię-
te przez pracowników Urzędu m.st. 
Warszawy oraz warszawskich jedno-
stek organizacyjnych w uzgodnieniu 
z projektodawcą. 

Finałem będzie 11-dniowe głosowa-
nie (16 - 26 czerwca 2015 r.), w efekcie 
którego zostaną wybrane projekty do 

Nowe stacje Veturilo 
w Wilanowie

Budżet partycypacyjny 
– druga edycja

PRZYJMOWANIE 
PROJEKTÓW
17.01 - 17.02.2015 r.

DWUSTOPNIOWA
WERYFIKACJA
PROJEKTÓW

GŁOSOWANIE
16-26.06.2015 r.
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Biegi przełajowe 
o Puchar Burmistrza Wilanowa

W  miejscu budynku przy 
ul. Radosnej 11, przez 
wiele lat zajmowa-

nego przez Bibliotekę Publiczną, 
powstanie nowoczesna placówka  
o nazwie „Międzypokoleniowe Cen-
trum Edukacji”. Umowa na wyko-
nanie koncepcji nowego budynku 
została już podpisana, a przygotu-
je ją jedna z najlepszych pracow-
ni architektonicznych w Polsce  
– Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o.

W ilanów sportem stoi! 
Imprezy biegowe, pływac-
kie, rowerowe cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem Miesz-
kańców. Tym razem swoje umiejęt-
ności sportowe i ducha rywalizacji za-
prezentowali wilanowscy uczniowie. 
Ponad 100 uczestników wzięło udział 
w biegach przełajowych o Puchar 
Burmistrza Wilanowa, które odbyły 
się 26 października w Parku Kultury  
w Powsinie. Rywalizacja odbywała 
się w trzech kategoriach wiekowych 
(z podziałem na dziewczynki i chłop-
ców) na następujących dystansach: 

6-9 lat – 0,5 km
10-13 lat – 1 km
14-16 lat – 1,5 km 

Zwycięzcy:
Kategoria dziewczęta 6-9 lat:
I - Asia Szumańska
II - Natalia Siwy
III - Monika Stankiewicz

Kategoria chłopcy 6-9 lat:
I - Adam Płuciennik
II - Julian Jamroży
III - Szymon Odoliński

Kategoria dziewczęta 10-13 lat:
I - Tamara Szyszko
II - Zuzanna Sączek
III - Julia Jamroży

Kategoria chłopcy 10-13 lat:
I - Aleksander Malicki
II - Piotr Wojciechowski
III - Patryk Stankiewicz

Kategoria dziewczęta 14-16 lat:
I - Laura Czuraj
II - Natalia Grzelczak

Kategoria chłopcy 14-16 lat:
I - Ignacy Kuciel
II - Mateusz Rzeźnicki
III - Jan Pudełek

Budynek zostanie w całości 
przeznaczony na działalność 
oświatową. Znajdzie się tam: 
filia Biblioteki Publicznej 
w Wilanowie, żłobek, po-
mieszczenia dla wilanow-
skich seniorów i Centrum 
Kultury Wilanów. Budowa 
obiektu została zaplano-
wana na lata 2015-2016. 
Koszt inwestycji to prawie  
6,3 mln zł.

Międzypokoleniowe Centrum 
Edukacji na Radosnej 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tu stanie nowoczesne Centrum Edukacji
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T o była niezwykle emocjonu-
jąca chwila dla maluchów  
i ich rodziców. 23 października  

w Przedszkolu nr 416 w Warszawie 
przy ul. Sytej 123 odbyło się uroczy-
ste włączenie najmłodszych dzieci 
do społeczności przedszkolnej. Od 

tej chwili to już 
nie maluchy, 
ale pełnopraw-
ne przedszkolaki. 
Podczas uroczysto-
ści pasowania na przedszkolaka 
nie zabrakło występów artystycz-

nych. Najmłodsi zaśpiewa-
li kilka piosenek, najstarsi 
zaprezentowali przedstawie-
nie pt.: „Królewna Śnieżka  
i 7 krasnoludków”, dedyku-
jąc je swoim młodszym ko-
legom. Głównym punktem 
uroczystości było złożenie 
przez dzieci przyrzeczenia 
i symboliczne pasowanie 
ołówkiem przez dyrektora 
przedszkola.

Uroczyste pasowanie na przedszkola-
ka przeszły także dzieci z Przedszkola 
nr 56 „Wesołe Kubusie” na ul. Gubi-
nowskiej 28/30. Dla „smerfów”, „mo-
tylków”, „gumisiów” i „biedronek” 
było to wielkie przeżycie, ale wszyst-
kie dzieci spisały się na medal. 

Wszystkim nowomianowanym przed- 
szkolakom życzymy samych sukce-
sów na rozpoczynającej się drodze 
edukacji!

J  esienne i zimowe wieczory 
wcale nie muszą być szare  
i ponure. Na pewno nie będą 

takie w Wilanowie! Już 8 listopada 
ogrody Pałacu w Wilanowie rozbły-
sną tysiącami kolorowych świateł. 
W tym dniu zapraszamy na spacer 
po Labiryncie Światła. To już trze-
ci rok, kiedy ogród przy Oranżerii 
stanie się scenerią rodem z „Alicji 
w krainie czarów”. Jest to zarazem 
ostatni rok tej ekspozycji, zatem kto 
jeszcze jej nie widział, tej zimy ma 
ostatnią możliwość. 

11 listopada będzie miała miejsce 
premiera kolejnego, trzeciego już 
mappingu pt. „Wilanowskie ogro-
dy”. Fasada pałacu będzie mieniła 
się feerią barw i świateł, a temu 
niezwykłemu widowisku towarzy-
szyć mają barokowe dźwięki.

Natomiast 6 grudnia wilanow-
ski dziedziniec rozświetli się 
ciepłym światłem współgrającym  
z kolorem pałacu i zmieni się  
w Złoty Dziedziniec.
 
Niegdyś król Jan III urządzał  
w tym miejscu uroczyste parady, 
wjeżdżając pod pałac ozdobnymi 
karetami. Taka rozświetlona ka-
roca, zaprzężona w konie, stanie 
na dziedzińcu, a będzie można 

do niej dotrzeć równie roz-
świetloną drogą – Prome-
nadą Światła, przechodząc 
pod złotym baldachimem  
i mijając zjawiskowe kande-
labry. 6 grudnia rozbłysną 
także wilanowskie ulice. 
Świąteczna iluminacja po-
jawi się w al. Wilanowskiej,  
na ul. Wiertniczej i Przyczół-
kowej, a także Kostki Potoc-
kiego. 

Pasowanie 
na przedszkolaka

Zapraszamy do
Królewskiego Ogrodu Światła!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Wilanów jest w czołówce 
najdynamiczniej rozwija-
jących się dzielnic War-

szawy. Z roku na rok rośnie liczba 
osób wybierających Wilanów na miej-
sce zamieszkania. Obecnie w naszej 
dzielnicy jest 29 505 zameldowanych 
mieszkańców (stan na 31.10.2014 r,). 
Samorząd stoi przed wyzwaniem,  
jakim jest dostosowanie infrastruktu-
ry do potrzeb Mieszkańców.  

Nakłady na inwestycje w ciągu ostat-
nich czterech lat były rekordowe  
i wyniosły ponad 95 mln zł. Gros 
tych środków zostało wydane na 
budowę nowych placówek oświato-
wych, budowę i modernizację dróg, 
chodników, placów zabaw, nowe 
oświetlenie, budowę ścieżek rowe-
rowych, rewitalizację zieleni miej-
skiej, remonty i modernizacje obiek-
tów szkolnych i sportowych. 

Ważną inwestycją, która została 
zrealizowana w trakcie tej kaden-
cji jest także dokończenie budowy 
Ratusza Wilanów przy ul. Klimcza-
ka. Od października Mieszkańcy 
mogą również korzystać z budyn-
ku użyteczności publicznej przy 
ul. Kolegiackiej 3.

 budowa hali sportowej wraz z basenem i parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej,

 dokończenie budowy Ratusza Wilanów  
 przy ul. Klimczaka,

 budowa budynku użyteczności publicznej  
 przy ul. Kolegiackiej 3,

 przebudowa ulicy Vogla,

 przebudowa ul. Oś Królewska,

 przebudowa ul. Klimczaka,

 modernizacja wału przeciwpowodziowego 
 wzdłuż Wisły,

 budowa Kolektora Zawadowskiego,

 przebudowa ul. Przyczółkowej w Powsinie.

Najważniejsze inwestycje: 

95 mln

Budżetinwestycyjny(2011-2014)

Wilanów
inwestuje w rozwój

Ratusz Wilanów
przy ul. Klimczaka

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10 tys

20 tys

30 tys

2002 2006 2010 2014

Liczba mieszkańców:
(zameldowanych w Wilanowie)

29 505

21 851

15 731
13 867
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Ponad połowa budżetu Dziel-
nicy Wilanów przeznaczana 
jest na oświatę. W ostatnich 

latach wilanowskie szkoły i przed-
szkola zostały mocno doinwestowa-
ne. Ma to związek z demografią, bo 
według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego, Wilanów jest w czo-
łówce dzielnic o najwyższym przy-
roście naturalnym. Dlatego rozwój 
publicznej oświaty jest priorytetem, 
o czym świadczą inwestycje takie 
jak: budowa w Miasteczku Wilanów 
kompleksu edukacyjnego ze żłob-
kiem, przedszkolem i szkołą podsta-
wową, remonty boisk czy sal lekcyj-
nych. Ale inwestowanie w edukację 
to także finansowanie udziału szkół 
w zawodach, konkursach i projek-
tach oświatowych. 

Najważniejsze inwestycje i działania: 

95 mln

Budżetinwestycyjny(2011-2014)

Nasze
szkoły

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 budowa publicznego przedszkola przy ul. św. U. Ledóchowskiej,

 budowa publicznego żłobka przy ul. św. U. Ledóchowskiej,

 budowa boisk przy Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej,

 remont boiska przy Zespole Szkół nr 2  
 na ul. Gubinowskiej,

 termomodernizacje:  Zespołu Szkół nr 2, 
 Zespołu Szkół nr 123,

 remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej  
 nr 169, 

 współpraca LO im. Kostki Potockiego z Politechniką  
 Warszawską – wprowadzenie przedmiotu:  
 „Elementy gospodarki przestrzennej”,

 realizacja zajęć sportowych w szkołach w ramach  
 Programów„Otwarte Obiekty Sportowe”,  
 „Od zabawy do sportu”, „Otwarte hale,  
 baseny i boiska”,

 Wilanowska Mini Olimpiada Przedszkolaka,

 lekcje muzealne we współpracy  
 z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,

 powołanie do życia Młodzieżowej  
 Rady Dzielnicy Wilanów.

Przedszkole  
przy ul. św. U. Ledóchowskiej

20 mln zł

30 mln zł

40 mln zł

50 mln zł

2010 2011 2012 2013 2014

Wydatki na oświatę:
60 mln zł

53,152 
mln zł

48,753
mln zł47,256

mln zł

32,677
mln zł

31,926
mln zł

4000
dzieci

2000
dzieci

2010/2011
ROK 
SZKOLNY 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach:

3 681 
3 1952 934

2 7842 548
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W edług statystyk policyj-
nych Wilanów jest naj-
bezpieczniejszą dzielnicą 

Warszawy. W ub. roku odnotowano 
11,49 zdarzeń przestępczych na tysiąc 
mieszkańców, co jest jednym z najniż-
szych wskaźników w stolicy. Utrzy-
manie wysokiego poczucia bezpie-
czeństwa wiąże się także z innymi 
działaniami na rzecz Mieszkańców. 

Prowadzimy szkolenia dla dzieci  
z zakresu bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. Sukcesywnie przybywa ście-
żek rowerowych, bezpiecznych przejść 
dla pieszych i miejsc parkingowych. 
Na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej  
i Osi Królewskiej powstaje sygnaliza-
cja świetlna, która znacząco wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa pieszych  
i ureguluje ruch w al. Rzeczypospolitej. 

Najważniejsze inwestycje i działania: 

Bezpieczny
Wilanów

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  
 ul. Oś Królewska/al. Rzeczypospolitej,

 budowa skrzyżowań wyniesionych, 

 przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań,

 budowa miejsc postojowych,

 budowa ścieżek rowerowych,

 wymiana i budowa oświetlenia 
 na ulicach: Radosna, Pastewna, Vogla, Oś Królewska,  
 Wiertnicza, Zapłocie, Dobrodzieja, Jabłonowskiego,

 budowa bezpiecznych przejść dla pieszych, 

 program „Bezpieczne Osiedle”,

 debaty na temat bezpieczeństwa,

 szkolenia dla dzieci „Bezpieczna droga do szkoły”.

Nadkomisarz 
Marek Semeniuk 
Komendant Komisariatu 
Policji Warszawa Wilanów

Mamy najmniejszą liczbę przestępstw 
o dużym ciężarze gatunkowym, czyli rozbojów 
i zabójstw. W porównaniu z innymi dzielnicami 
Wilanów wypada korzystnie i jest jednym z naj-
bezpieczniejszych miejsc na terenie Warszawy. 
Ocenę tę potwierdzają także badania prze-
prowadzone w 2013 roku przez Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawy, z których jednoznacz-
nie wynika, iż 91% mieszkańców Wilanowa czuje 
się bezpiecznie. Był to najwyższy wynik spośród 
warszawskich dzielnic. 

W budynku B Ratusza przy ul. Klimczaka 
znajdzie się Oddział Straży Miejskiej
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Do 18 lat: 

7603

(stan na 31.10.2014 r.)

Statystyka mieszkańców Wilanowa: 

Powyżej 18 lat: 

21 902

Wilanów jest dzielnicą naj- 
młodszą demograficznie. 
Mieszka tu 7 603 dzie-

ci w wieku od 0 do 18 lat (stan na 
31.10.2014 r.). W trosce o ich wła-
ściwy rozwój fizyczny i możliwość 
atrakcyjnego spędzania wolnego cza-
su, na terenie Wilanowa powstało 
wiele miejsc przyjaznych dzieciom. 
Należą do nich m.in.: lodowisko, 
pływalnie, place zabaw i boiska.

Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych 
proponuje Centrum Kultury Wila-
nów, które stawia na wszechstron-
ny rozwój najmłodszych miesz-
kańców Wilanowa. Co roku dzieci 
mają okazję uczestniczyć w wielu 
ciekawych imprezach plenerowych, 
takich jak przedstawienia teatralne, 
zawody rowerowe czy pikniki edu-
kacyjne. W Wilanowie mamy także 
wiele nowoczesnych placów zabaw.

Najważniejsze inwestycje i działania: 

Wilanów
dla dzieci

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 nowe place zabaw: przy ulicy Radosnej, Włóki, św. U. Ledóchowskiej i na Plaży Wilanów,

 nowe boiska Orlik: przy ul. św. U. Ledóchowskiej i przy ul. Sytej,

 modernizacje placów zabaw (przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3  
 w Powsinie, przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej,  
 wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 169),

 Wilanowskie Lato Sztuki – cykl  
 przedstawień plenerowych dla dzieci,

 poranki teatralne,

 zawody pływackie i rowerowe,

 zajęcia taneczne, muzyczne, językowe  
 w Centrum Kultury Wilanów,

 Klub Młodego Czytelnika  
 w Bibliotece Publicznej,

 lodowisko,

 turnieje i przeglądy taneczne. 
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Seniorzy
w Wilanowie

 Wilanowski Uniwersytet  
 Trzeciego Wieku,

 zajęcia z nordic walking, 

 program sport 50 plus  
 – zajęcia na pływalni,

 warsztaty malarskie, 

 zajęcia komputerowe,

 kurs języka angielskiego,

 Warszawskie Dni Zdrowia  
 – program edukacyjny,

 Klub Seniora na ul. Radosnej,

 chór seniora,

 oferta zajęć rehablilitacyjnych  
 w przychodni zdrowia  
 w Powsinie, 
 pilates, gimnastyka  

 kręgosłupa, aerobic.

A ktywizacja seniorów i zwięk-
szenie ich uczestnictwa  
w życiu społecznym to głów-

ne cele programów realizowanych  
w Wilanowie. 

Ogromny sukces projektu „Wilanow-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku” 

świadczy o dużym zainteresowaniu 
seniorów rozwojem i aktywnością. Do 
osób 50+ kierowana jest różnorodna 
oferta zajęć sportowych, służąca pod-
trzymaniu dobrego samopoczucia,  
a także warsztatów dotyczących sa-
mokształcenia i uzupełniania wcze-
śniej nabytych umiejętności.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Najważniejsze działania: 

/   SENIORZY   /
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Sport i aktywność fizyczna są 
podstawowym elementem 
dbałości o zdrowie i dobre 

samopoczucie. Wilanów posiada od-
powiednią infrastrukturę do upra-
wiania różnych rodzajów sportu, 
dopasowaną do potrzeb Mieszkań-
ców. Wielu z nich preferuje aktywny 

wypoczynek na świeżym powietrzu: 
popularne są rolki, rower, bieganie, 
piłka nożna, nordic walking, a zimą 
– jazda na łyżwach. Do dyspozycji 
Mieszkańców są także pływalnie  
i hale sportowe, gdzie organizowane 
są ogólnodostępne turnieje i zawody 
sportowe.

Sportowy
Wilanów

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 hala sportowa i basen przy ul. Wiertniczej,

 modernizacja hali sportowej przy ul. Gubinowskiej,

 Centrum Sportu Wilanów  
 przy ul. Gubinowskiej i Uprawnej,

 6 stacji miejskiego roweru Veturilo,

 5 siłowni plenerowych,

 2 boiska Orlik,

 2 pływalnie,

 lodowisko przy ul. Gubinowskiej,

 ścieżka biegowo-edukacyjna 
 wokół Wilanowa, powstała 
 we współpracy z PGNiG Termika,

 turnieje siatkarskie i koszykarskie,

 zawody pływackie,

 wyścigi rowerowe,

 biegi przełajowe,

 zawody spławikowe,

 turnieje tańca.

Najważniejsze inwestycje i działania: 



Siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 14 Państwowej Straży Pożarnej 
przy ul. Obornickiej 21
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Informujemy, że w dniach od 
10 listopada do 10 grudnia br. 
z terenu Dzielnicy Wilanów 

odbierane będą odpady orga-
niczne m.in. trawa, liście, gałę-
zie itp.

Odbiór odpadów odbywać się 
będzie: w każdy poniedziałek  
i piątek (od 10.11. do 10.12.2014 r.).

Osoby zainteresowane akcją pro-
szone są o telefoniczne zgłaszanie 
do Wydziału Konserwacji i Środowi-
ska Urzędu Dzielnicy pod numerem  
tel. 22 642 60 01 w. 464, 454, 404  

lub 410 przybliżonej ilości odpadów  
oraz miejsca, z którego mają zostać 
zabrane. 

Zebrane odpady organiczne należy 
wystawić przed posesję w plastiko-
wych workach w terminie ustalonym 
z Wydziałem Konserwacji i Środowi-
ska.

Na podstawie Państwa zgłoszeń opra-
cowana zostanie trasa przejazdu sa-
mochodu odbierającego odpady.

W przypadku nieodebrania przez 
firmę odpadów spod zgłoszonej 
posesji prosimy o skontaktowa-
nie się z Wydziałem Konserwacji  
i Środowiska.

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie 
zainteresowane osoby, które zgłoszą 
chęć współpracy z Urzędem, nie po-
niosą żadnych kosztów związanych  
z wywozem i utylizacją ww. odpadów.
Zbiórka oraz wywóz odpadów orga-
nicznych przeprowadzone zostaną 
przez firmę Polsuper Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie.

Ogłoszenie

K omenda Miejska Straży Pożarnej 
wystąpiła do m.st. Warszawy  
o przekazanie działki pod bu-

dowę nowej strażnicy przy skrzy-
żowaniu ul. Przyczółkowej i ul. 
Pałacowej. Obecnie wilanowska Jed-
nostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 14 zlo-

T o miejsce zmieni się nie do 
poznania... Przede wszyst-
kim ustawione zostaną nowe 

kolorowe zabawki. Wśród nich nie 
zabraknie piaskownicy, urządzeń 
wielofunkcyjnych ze zjeżdżalnia-
mi, huśtawek, a także tablic do ry-
sowania. Wyjątkową atrakcją, ja-
kiej jeszcze nie ma w Wilanowie, 
mającą ogromne walory edukacyj-
ne, będzie mini ścieżka rowerowa  
z elementami oznakowania drogo-
wego. Niewielka górka zostanie tak 

kalizowana jest przy ul. Obornickiej 21  
w zabytkowym budynku, który nie 
nadaje się do rozbudowy i umieszcze-
nia w nim potrzebnego sprzętu (np. 
samochodu z drabiną lub podnośni-
kiem). Budowa nowej strażnicy znacz-
nie zwiększyłaby zdolność operacyjną 
jednostki stacjonującej w Wilanowie, 
a planowana lokalizacja (przy węźle 
Przyczółkowa na Południowej Ob-
wodnicy Warszawy) pozwoliłaby tak-
że na jej dużą mobilność.

zaadoptowana aby można było z niej 
zimą zjeżdżać na sankach. Na placu 
pojawi się nowa zieleń, przewidzia-
no także ogródek dydaktyczno-tema-
tyczny. Wyremontowane zostanie 
ogrodzenia placu, powstanie także 
nowy chodnik. Całość oświetlać 

będą lampy solarne. Projekt placu 
zabaw powstał po konsultacjach  
z mieszkańcami. Realizacja inwesty-
cji zaplanowana jest na 2015 rok. 

Nowa remiza w Wilanowie

Modernizacja 
placu zabaw 
przy ul. Lentza

Projekt placu zabaw przy ul. Lentza
BRONISZ LAND DESIGN
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Nr obwodu 552  /  ul. Goplańska: strona nieparzysta od ulicy Resorowej do końca, strona parzysta od granicy Dzielnicy Wilanów do końca,  
ul. Nałęczowska 47, ul. Niemirowska: 1, ul. Resorowa: strona nieparzysta, ul. Jana III Sobieskiego: strona parzysta od nr 2 do granicy Dzielnicy Wilanów

Nr obwodu 553  /  ul. Goplańska: strona nieparzysta od nr 25 do ulicy Resorowej, ul. Gubinowska: cała, ul. S. J. Jabłonowskiego: strona nieparzysta, 
ul. S. Lentza: strona parzysta od nr 14 do końca, ul. Pastewna: cała, ul. Radosna: cała, ul. Resorowa: strona parzysta, ul. W. Rutkiewicz: cała 

Nr obwodu 554  /  ul. Kosiarzy: strona nieparzysta od nr 11 do końca, strona parzysta od nr 20 do końca, ul. Królewicza Aleksandra: cała, ul. Królewicza 
Jakuba: strona nieparzysta od nr 1 do nr 35, strona parzysta od nr 2 do nr 30, ul. Królowej Marysieńki: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17, strona parzysta 
od nr 2 do nr 32A, ul. J. Kubickiego: cała, ul. S. Lentza: strona nieparzysta, ul. Marconich: cała, ul. Obornicka: strona nieparzysta od nr 21 do końca, strona 
parzysta od nr 26 do końca, ul. Petyhorska: strona nieparzysta od nr 29 do końca, strona parzysta od nr 16 do końca, ul. Rumiana: strona nieparzysta 
od nr 1 do nr 39A, strona parzysta od nr 2 do nr 58, ul. Urodzajna: cała, ul. Wiertnicza: strona nieparzysta od nr 1 do nr 95, ul. Wiktorii Wiedeńskiej: cała,  
al. Wilanowska: strona parzysta od nr 2 do ulicy Jana III Sobieskiego

Nr obwodu 555  /  ul. Augustówka: strona parzysta od nr 2 do granicy Dzielnicy Wilanów, ul. Biedronki: cała, ul. S. Cendrowskiego: cała, ul. Cho-
rągwi Pancernej: cała, ul. Husarii: cała, ul. Janczarów: cała, ul. K. Kieślowskiego: strona nieparzysta od nr 1 do ul. Franciszka Klimczaka, ul. F. Klimczaka: 
strona parzysta od nr 2 do ul. K. Kieślowskiego, ul. Kolegiacka: cała, ul. Kosiarzy: strona nieparzysta od nr 1 do nr 9, strona parzysta od nr 2 do nr 18, ul. S. 
Kostki Potockiego: cała, ul. Łowcza: 1, 2, 2A, 3, 5, ul. Łucznicza: cała, ul. Obornicka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 19A, strona parzysta od nr 2 do nr 24,  
ul. Ostra: cała, ul. Petyhorska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Piechoty Łanowej: cała, Skwer Prymasowski: cały, 
ul. Przedatki: cała, ul. Przyczółkowa: strona parzysta od nr 358 do końca, ul. Rotmistrzowska: cała, ul. Sielanki: cała, ul. Trójpolowa: od rzeki Wilanówki do 
końca, ul. Z. Vogla: strona nieparzysta od nr 1 do rzeki Wilanówki bez nr 23, ul. Wiertnicza: strona parzysta, al. Wilanowska: strona nieparzysta od nr 1  
do ul. K. Kieślowskiego, ul. Zawodzie: strona nieparzysta od nr 1 do granicy Dzielnicy Wilanów

Nr obwodu 556  /  ul. Bruzdowa: strona nieparzysta od nr 101 do końca, strona parzysta od nr 88 do końca, ul. Dostatnia: cała, ul. Glebowa: cała,  
ul. Hektarowa: cała, ul. Jara: cała, ul. Nad Wilanówką: cała, ul. Siedliskowa: cała, ul. Syta: od ulicy Zygmunta Vogla do końca, ul. Trójpolowa: od nr 1 do rzeki 
Wilanówki, ul. Tuzinowa: od nr 1 do granicy Dzielnicy Wilanów, ul. Z. Vogla: strona nieparzysta od rzeki Wilanówki do końca, ul. Wał Zawadowski: od ulicy 
Zaściankowej do granicy Dzielnicy Wilanów, ul. Zaściankowa: strona parzysta

Nr obwodu 557  /  ul. Bazyliowa: cała, ul. Dobrodzieja: cała, ul. Gronowa: cała, ul. Kardamonowa: cała, ul. Latoszki: cała, ul. Lawendy: cała, ul. Marii 
Eleonory: cała, ul. Poranek: cała, ul. Prętowa: od rzeki Wilanówki do końca, ul. Przyczółkowa: strona parzysta od nr 2 do ulicy Pałacowej, ul. Rosochata: 
cała, ul. Rosy: cała, ul. Ruczaj: strona nieparzysta od nr 1 do nr 93, strona parzysta od nr 2 do nr 70, ul. Rukoli: cała, ul. Starodawna: cała, ul. Waflowa: cała,  
ul. Wiechy: cała, ul. Zakamarek: cała, ul. Zastruże: cała

Nr obwodu 558  /  ul. Herbu Leliwa: cała, ul. Herbu Pogoń: cała, ul. K. Kieślowskiego: strona parzysta od nr 2 do ulicy Franciszka Klimczaka,  
ul. F. Klimczaka: strona parzysta od ul. K. Kieślowskiego do 10G, ul. Oś Królewska: od nr 1 do ulicy Sarmackiej, ul. Przyczółkowa: strona nieparzysta od 
ul. Franciszka Klimczaka do końca, ul. Rycerstwa Polskiego: cała, ul. Sarmacka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7J, al. Wilanowska: strona nieparzysta  
od ul. K. Kieślowskiego do nr 9A

Nr obwodu 559  /  ul. Biwakowa: cała, ul. Brodzik: cała, ul. Czarna: cała, ul. Europejska: cała, ul. Gwiazda: cała, ul. Koralowa: cała, ul. Leżakowa: cała, 
ul. Młocarni: cała, ul. Murawy: cała, ul. Namioty: cała, ul. Niedzielna: cała, ul. Odpoczynek: cała, ul. Przyczółkowa: strona parzysta od ulicy Pałacowej do nr 
356, ul. Ruczaj: strona nieparzysta od nr 95 do końca, strona parzysta od nr 72 do końca, ul. Uprawna: cała, ul. Z. Vogla: nr 23, strona parzysta od nr 2  
do rzeki Wilanówki, ul. Wycieczka: cała, ul. Wyprawa: cała

Nr obwodu 560  /  ul. A. Branickiego: strona parzysta od nr 2 do nr 8, ul. A. Gieysztora: cała, ul. Herbu Szreniawa: cała, ul. Kazachska: cała,  
ul. K. Kieślowskiego: od ulicy Franciszka Klimczaka do końca, ul. F. Klimczaka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7, ul. Przyczółkowa: strona nieparzysta od ulicy 
Adama Branickiego do ulicy Franciszka Klimczaka, ul. Sarmacka: strona nieparzysta od nr 9 do nr 17

Nr obwodu 561  /  ul. A. Branickiego: strona nieparzysta, ul. Herbu Korczak: cała, ul. Karuzela: cała, ul. Marcepanowa: cała, ul. Pałacowa: strona 
parzysta; ul. Przyczółkowa: strona nieparzysta od ulicy Pałacowej do ulicy Adama Branickiego; al. Rzeczypospolitej: od nr 1 do ulicy Adama Branickiego;  
ul. Sarmacka: strona parzysta od nr 24 do końca, strona nieparzysta od nr 19 do końca, ul. Wiedeńska: na północ od ul. Pałacowej

Nr obwodu 562  /  ul. F. Klimczaka: strona parzysta od nr 12 do końca, ul. Oś Królewska: od ulicy Sarmackiej do końca, al. Rzeczypospolitej: stro-
na parzysta od ulicy Franciszka Klimczaka do końca, ul. Sarmacka: strona parzysta od nr 2 do nr 14C, al. Wilanowska: strona nieparzysta od nr 11  
do al. Rzeczypospolitej

Nr obwodu 563  /  ul. Bogata: cała, ul. Bruzdowa: strona nieparzysta od nr 1 do 99A, strona parzysta od nr 2 do nr 86, ul. Calowa: cała, ul. Grabalówki: 
cała, ul. Gratyny: cała, ul. Hoserów: cała, ul. Komfortowa: cała, ul. W. Lercha: cała, ul. Łokciowa: cała, ul. Metryczna: cała, ul. Niewinna: cała, ul. Obok Sadu: 
cała, ul. Okrzeszyńska: cała, ul. Prętowa: od nr 1 do rzeki Wilanówki, ul. Przestronna: cała, ul. Sady Zawadowskie: cała, ul. Satynowa: cała, ul. Sągi: cała, 
ul. Sążnista: cała, ul. Syta: od nr 1 do ulicy Zygmunta Vogla, ul. Z. Vogla: strona parzysta od rzeki Wilanówki do końca, ul. Wał Zawadowski: od nr 1 do ulicy 
Zaściankowej, ul. Włóki: cała, ul. Zaściankowa: strona nieparzysta

Nr obwodu 564  /  ul. Goplańska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 23, ul. S. J. Jabłonowskiego: strona parzysta, ul. Królewicza Jakuba: strona nie-
parzysta od nr 37 do końca, strona parzysta od nr 32 do końca, ul. Królowej Marysieńki: strona nieparzysta od nr 19 do końca, strona parzysta od nr 34  
do końca, ul. S. Lentza: strona parzysta od nr 2 do nr 12, ul. Łowcza: strona nieparzysta od nr 7 do końca, strona parzysta od nr 4 do końca, ul. Rumiana: 
strona nieparzysta od nr 41 do końca, strona parzysta od nr 60 do końca, ul. Wiertnicza: strona nieparzysta od nr 97 do granicy Dzielnicy Wilanów

Nr obwodu 565  /  ul. Andrutowa: cała, ul. Czekoladowa: cała, ul. Ł. Drewny: cała, ul. Gąsek: nr 5, 5A, 5B, 57, 79 i 81 i strona parzysta, ul. Historyczna: 
cała, ul. Kremowa: cała, ul. Kwitnącej Łąki: cała, ul. Nowoursynowska 84, ul. Opieńki: cała bez nr 3, ul. Pałacowa: strona nieparzysta, ul. Ponczowa: cała,  
ul. Potułkały: cała, ul. Przekorna: cała, ul. Przyczółkowa: strona nieparzysta od nr 1 do ulicy Pałacowej, ul. Ptysiowa: cała, ul. Rydzowa: cała bez nr 1, ul. Ulu-
biona: cała, ul. Waniliowa: cała, ul. Wiedeńska: na południe od ul. Pałacowej, ul. Zapłocie: cała

Nr obwodu 566  /  ul. Aksamitki: cała, ul. Arbuzowa: strona nieparzysta od nr 1 do granicy Dzielnicy Wilanów, ul. Prymasa A. Hlonda: strona parzysta, 
ul. Melonowa: cała, ul. Mieczykowa: cała, ul. Orszady: strona nieparzysta od nr 41 do końca, strona parzysta od nr 42 do końca, ul. Paprotki: cała, ul. Pigwy: 
cała, al. Rzeczypospolitej: strona nieparzysta od ulicy Prymasa A. Hlonda do końca, ul. Rzodkiewki: cała, al. Wilanowska: strona nieparzysta od al. Rzeczy-
pospolitej do granicy Dzielnicy Wilanów, ul. Winogronowa: cała, ul. Zdrowa: cała

Nr obwodu 567  /  ul. A. Branickiego: strona parzysta od nr 14 do końca, ul. Prymasa A. Hlonda: strona nieparzysta, ul. Kokosowa: strona parzysta  
od nr 2 do granicy Dzielnicy Wilanów, ul. Orszady: strona nieparzysta od nr 1 do nr 39 , strona parzysta od nr 2 do 40,  al. Rzeczypospolitej: strona niepa-
rzysta od ulicy Adama Branickiego do ulicy Prymasa A. Hlonda, ul. Sejmu Czteroletniego: cała; ul. św. Urszuli Ledóchowskiej: cała 

Nr obwodu 568  /  ul. A. Branickiego: nr 10 i 12, ul. F. Klimczaka: strona nieparzysta od nr 9 do końca, al. Rzeczypospolitej: strona parzysta od ulicy 
Adama Branickiego do ulicy Franciszka Klimczaka, ul. Sarmacka: strona parzysta od nr 16 do nr 22A, ul. abp. J. Teodorowicza: cała

Granice obwodów wyborczych




